ОБЩИНА КАЛОЯНОВО
пл. “Възраждане” № 6
тел: 03123 / 22 21
факс: 03123 / 24 12
http://www.kaloianovo.org/
E-mail: kaloianovo@mail-bg.com

ЗАПОВЕД
№ 277
с. Калояново, 26.06.2019 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПУРОИ и въз основа на протокол № 4 от
26.06.2019 г. за резултатите от проведен търг, одобрен от Кмета на община Калояново

ОБЯВЯВАМ:
класираните на първите две места кандидати от проведения на 26.06.2019 год.
търг с тайно наддаване за отдаване под наем и продажба по реда на чл.68 от НРПУРОИ, както
следва:
I. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ –
ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
1. За обект: Помещение с площ от 60 кв.м., находящо се на І-ви етаж от МЖ “ Културен дом
и кметство” построена в УПИ І от кв.50 по ПУП на село Горна Махала, община Калояново, Пловдивска
област
На първо място класира АРВЕНСИС“ ЕООД ЕИК, 202038891 със седалище и адрес на
управление: с. Горна Махала, област Пловдив, ул. 1-ва № 10, представлявано от управителя РУМЕН
ХРИСТОВ ПЕТРОВ с най висока предложена цена за наем на обявения имот публична общинска
собственост - 133.00 лв. (Сто тридесет и три лева) - месечен наем.

На второ място класира ХРИСТО РУМЕНОВ ПЕТРОВ, ЕГН ********** с постоянен адрес: гр.
Пловдив, ул. „Христо Г.Данов“№19, ет.6, ап.14
II. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ –
ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
1. За обект: Петно Д /по одобрена схема/с площ от 24.00 кв.м., находящо се в УПИ ІІ – за
зеленина и паркинг в кв. 41 по ПУП на село Калояново, Пловдивска област
На първо място класира ГАЛЪБИНА ИВАНОВА ТОПАЛСКА, ЕГН ********** с постоянен
адрес: гр. Пловдив, ул. „ Полк. Сава Муткуров“№87, ет.1, ап.4 с най висока предложена цена за наем на
обявения имот частна общинска собственост - 135.00 лв. (Сто тридесет и пет лева) месечен наем.
На второ място класира „П.В.ГРУП 77“ ЕООД ЕИК, 205228554 със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, ул. „Вечерница“ №6, ет.6, ап.18, представлявано от ОГНЯН ЗДРАВКОВ
ЦВЕТАНОВ, ЕГН **********, действащ с пълномощно № 6888 от 01.11.2018 год.
III. ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
1. За обект: УПИ XLIІI – общ. с площ от 731 кв.м. в кв. 58 по ПУП на с. Житница, Пловдивска
област
На първо място класира ”СИМЕТРИЯ СТИЙЛ” ООД ЕИК 200649923 със седалище и
адрес на управление с. Житница 4172, община Калояново, област Пловдив, ул. “35-ТА“ №3
представлявано от управителя АНИ ПАВЛОВА ЧОМАКОВА, ЕГН ********** с най висока предложена
цена за продажба по реда на чл.35 ал.1 и 6 от ЗОС, чрез покупко-продажба за обявения имот частна
общинска собственост - 9190.00 лв. (Девет хиляди сто и деветдесет лева).

На второ място класира РУМЕН ИВАНОВ ЧОМАКОВ ЕГН ********** с постоянен адрес:

гр. Пловдив, ул. “Д. Талев“ №81

След изтичане на срока за обжалване по Административно процесуалния кодекс,
спечелилите търга да внесат дължимите суми в касата на Община Калояново или по Банкова сметка
– IBAN - BG 51CECB979033B5561500 и BIC – CECBBGSF на “ЦКБ” АД КЛОН ПЛОВДИВ- БЪЛГАРИЯ и се
сключат договори за наем и продажба.
Съгласно чл.72 от Наредбата за общинска собственост, настоящата заповед да се обяви на
публично място.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

